
 

  

 

 

 

 

 

ПЕРЕТИН ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ:   
Вересень 2020  

Три з чотирьох КПВВ у Донецькій області залишаються 

закритими. КПВВ «Новотроїцьке» єдине КПВВ в Донецькій 

області, де існує можливість перетину заздалегідь погодженими 

списками осіб. Перетин триває щопонеділка та щоп’ятниці. 

Загальна кількість людей, які здійснили перетин лінії 

розмежування в Донецькій області, становила 675 осіб у напрямку 

ПУТ та 1 759 у напрямку НПУТ. Кількість людей, які перетинають 

лінію розмежування до ПУТ на цьому КПВВ, знизилася у вересні 

в порівнянні з серпнем: 675 і 1026 відповідно. Умови перетину ті 

ж самі, що були у попередньому місяці: для того, щоб отримати 

дозвіл на в’їзд чи виїзд до НПУТ, потрібно потрапити в певний 

список за складною процедурою подання документів до 

надзвичайного штабу боротьби з поширенням COVID-19 (НПУТ) 

електронною поштою або телеграм-каналом. Крім того, за 

словами людей, яким вдалося здійснити перетин з боку НПУТ до 

ПУТ, вони були зобов'язані підписати документ на КПВВ (НПУТ) 

про неповернення на НПУТ до закінчення там карантину. 

  

 

 

 

 

 

*(Н)ПУТ – (не-)підконтрольна уряду України територія;   КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду;   ДСНС — Державна служба надзвичайних ситуацій; 

 
УВКБ ООН та БФ «Право на захист» вдячні за щедру підтримку, надану донорами, включно з Європейською Комісією з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту (ECHO); Урядів Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, 

Німеччини, Італії, Японії, Кореї, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки (PRM) а також кожною особою, яка жертвує кошти через інші приватні асоціації УВКБ 

ООН, такі як «España con ACNUR» (Іспанія) та «UNO Flüchtlingshilfe» (Німеччина). 

 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДИНАМІКА  

В Луганській області на КПВВ «Станиця Луганська», у вересні, 
загальна кількіть людей, які здійснили перетин лінії 
розмежування становила понад 39 000 осіб у напрямку ПУТ та 
понад 44 000 осіб у напрямку НПУТ. На КПВВ «Станиця 
Луганська» перетин до НПУТ можливий за наявності прописки 
НПУТ в Луганській області. 
 

 

Окрім того, люди, які перетинають лінію розмежування з боку 

ПУТ до НПУТ повинні бути відправлені на двотижневу 

обсервацію без будь-яких альтернативних варіантів 

самоізоляції. Згідно з інформацією, отриманою від наших 

бенефіціарів, на КПВВ з боку НПУТ в Донецькій області, тепер 

можна здати тест на COVID, а потім перейти до режиму 

самоізоляції замість обов'язкової обсервації. Вартість тесту 

становить 1750 рублів.  

Люди продовжують стикатися з труднощами щодо процедури 

перетину лінії розмежування на КПВВ «Новотроїцьке» та 

«Станиця Луганська» через проблеми з додатком «Дій вдома». 

Іноді додаток перевантажено, і користувачам пропонується 

активувати його пізніше. Крім того, після введення номера 

мобільного телефону інколи з'являється вікно помилки. 

Смартфони, з операційною системою ранішою ніж Android 4.4, 

не підтримували цей додаток.  

 

Зміни в правилах перетину лінії розмежування та перевезення 

товарів були внесені наприкінці вересня де-факто владою 

Луганської області: 

Жителі НПУТ в Луганській області тепер можуть перетинати 

КПВВ «Станиця Луганська» у напрямку до ПУТ і назад тільки один 

раз на місяць. 

Правила НПУТ щодо перевезення товарів через КПВВ  тепер 

схожі з правилами ПУТ. Були визначені три різні категорії 

товарів: дозволені без обмеження, дозволені з обмеженням, 

заборонені. Перевезення товарів в комерційних цілях 

заборонена. 

 

Щодня, до 10 осіб залишалися на ніч під навісом в нейтральній 

зоні на КПВВ «Станиця Луганська»: де-факто влада не дозволила 

їм повернутися додому на НПУТ через те, що вони не мали 

підтвердження своєї прописки. Пізніше деяким з них вдалося 

надати платіжні квитанції з ЖЕКу, які підтверджували їхнє місце 

проживання на НПУТ.  

 

Протягом вересня 16 147 вразливих осіб похилого віку отримали 

підтримку в транспортуванні на КПВВ «Станиця Луганська» 

електромобілем від НУО «Проліска». 

 

Ситуація в Луганській області щодо обсервації: наразі немає 

вільних місць. Тож, якщо людина немає можливості встановити 

додаток при перетині лінії розежування у бік ПУТ, вона змушена 

повертатися на НПУТ.  

Люди, які здійснили перетин лінії розмежування у бік ПУТ в 

Донецькій області у разі, якщо у них немає можливості 

встановити додаток «Дій вдома», можуть пройти обсервацію в 

селище Гостре (Донецька область). Умови проживання в 

обсервації значно покращилися: МКЧХ забезпечує людей іжою. 

Крім того, у людей є можливість здати безкоштовний тест на 

COVID завдяки підтримки НУО «Лікарі без кордонів», та якщо він 

негативний, вони можуть бути вільні від обсервації.  

 

 

Цього місяця можна було здійснити перетин лінії розмежування 

лише через два КПВВ. Це призвело до значного зменшення 

кількості перетинів порівняно з періодом до введення 

карантинних обмежень. Кількість перетинів залишається 

приблизно однаковою: близько 81 000 в серпні та 86 000 у 

вересні. 
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Кількість перетинів

Кількість перетинів у 2019 Кількість перетинів у 2020

З 18 вересня люди більше не ночують у наметах ДСНС на КПВВ 

«Новотроїцьке». З ініціативи Донецької облдержадміністрації 

людям, які очікували можливості перетину в наметі ДСНС, 

пропонують відправлятися на нічліг в Соціально-психологічний 

реабілітаційний центр в Дружківці.  

.Щонайменше 400 осіб отримали допомогу від моніторів БФ 

«Право на захист» у розв’язані проблеми зі встановленням «Дій 

вдома». Крім того, монітори ПнЗ надали допомогу приблизно 

200 людям щодо отримання квитка, необхідного для перетину 

лінії розмежування від Координаційної групи. 

 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 


